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El6terjeszt6: Halisz Dezs6 elndk

A vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a
Korm6ny az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tdmeges megbetegeddst okoz6
SARS-CoV-2 koronavfrus vililgSirwiny (a tov6bbiakban: koronavirus vildgjrlrv6ny)
kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a maryar 6llampolgrirok eg6szs6g6nek 6s 6letdnek
meg6v6sa 6rdekdben Magyarorsztlg egdsz teriilet6re vesz6lyhelyzetet hirdeteff ki. A
Korm6ny 6ltal kihirdetett vesz6lyhelyzet ideje alatt a nemzetis6gi dnkormdnyzatolckal
kapcs olato s kiil<inl e ges szab 6lyok I 6pnek hatillyba.

A katasztr6favddelemr6l 6s ahozzit kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r6l s2616
20II.6vi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjdnveszdlyhelyzetben a teleptil6si
dnkorm6nyzat k6pvisel6-testtilet6nek feladat- 6s hat6skdr6t a polg6rmester gyakorolja,
iW a k6pvisel6-testiilet riltal elfogadand6 ddnt6sek meghozatalfura a polgiirmester
jogosult.

A

nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. trirvdny 153. g (1) bekezddse
meg6llapitja, hogy amennyiben az Njtv. eltdr6en nem rendelkezik, a nemzetis6gi
rinkorm6nyzatokra 6s az 6talakult nemzetis6gi dnkorminyzatokra alkalmazni kell a
helyi dnkorm6nyzatol<ra vonatkoz6 szab6lyokat az ad6ss6grendez6sre vonatkoz6
rendelkez6sek kiv6tel6vel.

A

fentiek alapj6n a nemzetisdgi dnkorminyzat elndk6re a polg6rmesteri tisztsdg
ellrit6silra vonatkoz6 tdrvdnyi rendelkez6sek alapjtin a nemzetis6gi onkorminyzat
k6pvisel6-testiilet6nek feladat- 6s hat6skdrdt a nemzetis6gi dnkorm6nyzat elnoke
gyakorolj a a j ogszab6lyokban meghat6rozoff korldtokkal.

A

,,B4 Mtikttd6si bevdtelek" rovatra 461 Ft lrkezett, amellyel a kiad6si ellirdnyzat
emeldse sziiks6ges, ezdrt a ktiltsdgvet6s, ,,K3 Dologi kiadSsok, kdtelez6 feladat"
megnevez6sti rovatot m6dositom ezzel az dsszeggel.

42020.6vi kdltsdgvetds m6dosit6s6raazal6bbi hatdrozatijavaslatot teszem:

84
K3

Mtikdddsi bev6telek, kdtelezS feladat
rovatot
6sa
Dologi kiad6sok, k6telez6 feladat
rovatot emelem 461 Ft-tal.

Az iilamhintartis sz6mvitel6r6l sz6l6 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruhilz6s
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6s6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet
m6dosit6s6r6l sz6l6 67812020. (XII. 25.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei
hat6llyal m6dosftotta az eloz6 6vi maradvfuny 2020. 6vi konyvel6se sor6n krivetend6
elj6r6st. Budapest FSv6ros X. keriilet K6b6n1,ai Polgrirmesteri Hivatal Gazdasbgi
F6oszt6lya Sltal kdszitett, a 2019. 6vi maradvdny korrekci6jrir6l s2616 jegyz6k0nyv
alapjitn az iilamhdztart6s sz6mvitel6rSl sz6l6 412013. (I. I I .) Korm. rendelet alapjin a
KSbrlnyai Roma 0nkorm6nyzat 2019.6vi kriltsdgvet6si maradv6nydnak konigril6s6ra
nincs sztiksdg.

A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Elndkek6nt a Nemzeti k6zneveldsr6l sz6l6 2011.
6vi CXC. tdrv6ny 83. $ (7) bekezd6se alapjin a maryar nyelvi el6kdszit6s, a
nemzetis6g nyelvdn foly6 nevelds 6s oktat6s ir6nti igdnyt a telepiil6si <inkormhnyzat,
az iilami intdzm6nyfenntart6 kcizpont 6vente kdteles felmdrni az lrintett elso 6vodai
neveldsi 6vre beiratkozni szindekoz6k kdrdben az erdekelt teleptil6si nemzetis6gi
dnkorm6nyzat es az orszfugos nemzetis6gi dnkorm6nyzat bevoniis6val. A k6b6nyai
sziilok reszerbl nem drkezett ilyen ig6ny, ez6rt javaslom, hogy ne ig6nyelj6k az els6
6vodai beiratkozdsi 6vre a nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st.

A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Elndkek6nt a Nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 2}ll.
6vi CXC. tdrvdny 83. $ (7) bekezddse alapj6n a maryar nyelvi el6k6szft6s, a
nemzetisdg nyelvdn foly6 nevelds 6s oktat6s iriinti ig6nyt a telepiildsi <inkormfunyzat,
az 6llami intdzmenyfenntart6 kdzpont 6vente kdteles felmdrni az els6 iskolai
dvfolyamra a nemzetisdgi nyelven foly6 oktat6st. A kob6nyai sztil6k rdsz6r6l nem
erkezett ilyen ig6ny, ez5rtjavaslom, hogy ne igdnyeljek az els6 iskolai 6vfolyamra a
nemzetisdgi nyelven foly6 nevel6st.

6dosit{si16l:
l.K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatKdpviseld-testiiletdnek Elndkek6nt a nemzetisdgek

jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdrv6ny 153. $ (l)-(2) bekezd6seiben 6s a
katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sir6l sz6l6
20ll.6vi CXXVIII. tdrvdny 46.$ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjin, figyelemmel a
vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a kdpvisel6-testiilet jogkdrdben eljfirva meghozom az al6bbi
hatdrozatot:
A K6brinyai Roma Onkorm6nyzat 2020. 6vi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6 1812020. (II. 14.)
hatfuozatht m6dosftom, 6s a hatfurozat l. mell6kletdben szerepl6 al6bbi rovatr6l az
al6bbi risszeget

B4

Miik<iddsi bev6telek, kritelez6 feladat
rovatot

K3

dsa
Dologi kiad6sok, kotelezo feladat
rovatot emelem 461 Ft-tal.

2. Ezen hatir ozatot 2020. december
Hat6rido:
azonnal
elnOk

3I

-t6l kell alkalmazni.

FelelSs:

K6binvai Roma Onkorminvzat Elniik6nek 2/2021. (I. 21.) hatfrozata a K6b6nvai

Roma Onkorminvzat 2019.

6vi

maradvinvinak korrekci6i616l

sz6l6

tr{i6koztat616l:

K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat Kdpviseld-testtiletdnek Elndkekdnt a nemzetisdgek
jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrvdny 153. $ (l)-(2) bekezddseiben 6s a
katasztr6favddelemr6l 6s a hozzir kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dosit6sir6l sz6l6
20Il.6vi CXXVIII. tr]rv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjin, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdetdsdr6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a k6pvisel6-testi.ilet jogkrireben eljdwa meghozom az al6bbi
hatitrozatot:

Az 6llamh6ztart6s szilmviteldr6l s2616 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
Ahsz.) m6dosit6sa miatt a K6b6nyai Roma Onkorm6nyzat 2019. 6vi kdlts6gvetdsi
maradv6ny6nak 6sszeg6nek korrig6l6s6ra nincs sziiksdg.

Roma Onkorm6nvzat Elniik6nek 3/2021. (I. 21.) hat6rozata a
nemzeti. vagv etnikai nemzetis6g nvelv6n folv6 els6 6vodai beiratkoz6si 6vre
oktatisi ie6ny felm6r6s6r6l:

A K6bfnvai

1. K6b6nyai Roma 0nkorm6nyzatKdpvisel6-testtilet6nek Elntikek6nt

a nemzetis6gek

jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. tdrv6n1, 153. $ (l) bekezddsdben 6s a
katasztr6favddelemr6l es a hozz6 kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6s6r61 sz6l6

20ll.6vi CXXVIII.

tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6sdben foglaltak alapjin, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 47812020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
veszdlyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogkrirdben elj6rva meghozom az al5bbi
hatitrozatot:
A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilet6nek Elndkek6nt a Budapest X.,
keriiletdben a 202112022. tan6vben nem tartok ig6nyt roma anyanyelven foly6
nevel6sre az els6 6vodai beiratkozitsi 6vre.
2. Ezen hatfir ozatot 2021. j anu6r 1 -j 6t6l kell alkalmazni.
Hat6rid6:
azonnal
Felelos:
elndk

4

A K6bfnvai

Roma Onkorminvzat Elniik6nek 4/2021. (I. 21.) hat6rozata a
nemzeti. vaw etnikai nemzetis6g nvelv6n foly6 els6 iskolai 6vfolyamra oktatisi
ie6ny felm6r6s6r6l:
1. KSbrlnyai Roma Onkormilnyzat Kdpviselo-testiilet6nek Elndkek6nt

a nemzetisdgek

jogair6l s2616 2011. 6vi CLXxx. tcirvdny 153. $ (1) bekezdds6ben 6s a
katasztr6favddelemrSl 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6
20lL 6vi CXXVII. t6rv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjdn, figyelemmel a
veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l sz6l6 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz6lyhelyzetre, a k6pvisel6-testtilet jogkrir6ben elj6rva meghozom az al6bbi
hatirozatot:

A K6b6nyai Roma Onkorm6nyzatKfipvisel6-testiiletdnek Elndkekdnt a Budapest X.,
kertiletdben a 202112022. tan6vben nem tartok igdnyt roma anyanyelven foly6
oktat6sra az els6 iskolai 6vfolyamra beiratkoz6k esetdben.

A

ddntdsr6l a Kelet-Pesti Tankeriileti Kdzpont (1106 Budapest, Keresztfri

igazgat6j 6t ir6sban t6j dkoztatom.
2. Ezen hatdr ozatot 2021 . j anu6r I -j 6t6l kell alkalmazni.
Hatririd6:
azonnal

Felel6s:

elndk

Budapest, 2021. januir 21.
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K6bdnyai Roma Onkorminyzat
Elniike
El6terjeszt6s

aK6b6nyaiRomao,u,"Inl[,XXlxi5:?Jll;:ffiX*y6nakkorrekci6jr{rr6rsz6r6
tij6koztat6r6l
iilanrhdztartds sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. 11.) Korm. rendelet 6s a Beruhizhs
El6k6szit6si Alap felhaszn6l6s6r6l sz6l6 23312018. (XII. 6.) Korm. rendelet m6dositasrlr6l
sz6l6 67812020. (XII. 28.) Korm. rendelet 2020. december 29-ei hatiilyal m6dositotta az
el6zb €vi maradv6ny 2020.6vi kdnyveldse sor6n kdvetend6 eljar6st.
Az illlamhilztartiis sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (I. I l.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Ahsz.)
m6dosit6sa miatt a K6banyai Roma Onkormanyzat 2Ol9.6vi kdlts6gvet6si maradv6nyiinak
6sszeg6nek korri g6kis6ra nincs sziiks6g.

Az

Ahsz. 17. mell6klet 4.
pont d) alpont
szerint sz6mftott
2019.6vi korrigilt
zfi16 ofinzeszkdz
Kob6nvai Roma Onkonn5nvzat

2019.6vi
kiilts6gvet6si
besz6mol6ban
szerep16

Maradvinykorrekci6

maradv6ny
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